
מכתבים
חוזר מכתב

 מודפסת גלויה קיבלתי ימים כמה לפני
 עם בקשר בז־צבי, יצחק מר הנשיא מאת

 רק לשנות לעצמי הרשיתי תאונות־הדרכים.
 לנשיא. ולהחזירה זו בגלויה מלים כמה

כלהלן: המתוקן הנוסח את לפרסם נא
יקר! נשיא

קר עשרות בארץ ארעו האחרונות בשנים
נפ ורבבות אנשים אלפי נהרגו ובהם בות,
 ימי לכל נכים ישארו מהם ורבים קשה, צעו

 טליוגי לעשרות עולה החטרי הנזק חייהם.

לירות.
 בתוכנו, טהלד המלחמה של רע מלאר

 ונער, זקן בין לאשה, איש בין מבדיל ואינו
 עיר תושב על ועשיר, עני על פוסח אינו

 כי העובדה היא מכולן ומחרידה ובדכפר.
הם. קרבנות־שוא — הקרבנות

 גילו אילו למנוע, היה ניתן כולם את
 תבונה, יותר בהם המעורבים המנהיגים

ואדיבות. דעת שיקול
 בארצנו זה בשטח השורר המדאיג המצב
אליד: לפנות הניעני

בתבונה! צעריר שקול זהירותד! הגבר
 יפלו לבל ילדי, על שמור בזולת! התחשב

קרבן.
הכתובים. כל את וקיימת

תל־אביב עברי, ש. א.
ודמים אש

 מכוניות־ על סיפר )1174( הזה״ ״העולם
 ל־ ומכרם מכבי־האש מרכז שהביא הכיבוי

 ה״מת־ מכבי־האיש מפקדי בין אנשי־שלומנו
מ תמונה נתתם שלא להצטער יש נדכים״.
 המקנה סירנה לה שיש זו, מפוארת מכונית

 ממכס הפטורה בכבישים, זכות־קדימת לה
 לצבא, לגייסה שאין שנתית, ומאגרת־רשיון

ובו׳.
 משהו זה רבותי, בחיפה. אותה ראיתי אני
 ולזבות ״מתנדב״ להיות וכדאי כדאי עצום.

ל״י. 4200 של בסד ועוד בזו, במכונית
בחור הוא דקל מר איש. להאשים אין

הניכוי ״מכונית
 להאשים אין תוכיח. המכוניות והבאת מוכשר

 מיכאל ואת הננריה; בעל חניר, בועז את
 לאשתו שלו ה״גרוטאה״ את שמכר אלקם,

 בה לנהוג ממשיכה והיא מנהל־בנק איזה של
 פטורה טכבי-האש, של והמספר השם תחת

 יתר את לא וכן צרות; מיני ועוד ממסים
 בחולוז, מכבי־האש מפקדי היפים, היהודים
 ם- נהנים הם שנם וכו', בעפולה בנהריה,
דקל. מר כדברי וזולה", חסכונית ״מכונית

 את שהקציב האוצר, איפה היא: השאלה
 איפה המכוניות? לרכישת שטרלינג הלירות

והל אולי, התחבורה? משרד של המומחים
 ביד״. רוחצת ״יד בשפתי, אחטא שלא וואי
 לומר יש יישר־כוח הכלכלית? המשטרה היכן

 לא כנראה ששם בתל־אביב, למשרד־הרישוי
דקל. למר הלר

 כי לדבריו, להישבע, יכול לא דקל מר
 במכונית. וכו׳ לקולנוע יסעו לא המפקדים

 והוא אנו כי מהשבועה, אותו פוטרים אנו
 קנוניה היא עיסקת־המכוניות שכל יודעים

גדולה. אחת
שרו על למתנדבים להודות השעה הניעה

מכו להבאת הרבה דאגתם ועל הנאה תם
 להעביר לשעת־חרום, ונאות קלות כיבוי ניות

 למשרד־הפנים, האש עניני בכל הטיפול את
ל העולות ולהתנדבות לגבאות קץ ולשים
מרובים. דמים המדינה אוצר

נוה־שאנן אלחדיף, יוסף
 — ביאליק נחמן חיים של שירו ראה

בע״מ״. ״המתנדבים
:הקיצו

 שתהא ספק טבל למעלה לאחרונה התברר
 ל־ עוד שאפשר להניח מסוכנת אשליה זו

 משי־ הגון" ל״טרחק הסובייטים את הרו!יק
 ה־ מזו: ויתירה אזורנו. גורל בעיצוב תופם
 במשלוחי־הנשק שהתבטא כפי כשלעצמו, נסיח

 לגורמים המערב מעצמות מצד בלתי־פוסקים
 וב חוסיין, והמלד סעיר נורי כגון תוקפניים

ב ברית־המועצות את לשתה עקשני סירוב
 גרם אשר הוא — לעניניו הנונעות הצהרות
 לשרשרת סובייטיים, לטשלוחי־נשק ישירות

 גורמים מצד ישראל בגבולות ההתגרויות
 למיבצע-סואץ כאחר, ו״מזרחיים״ ״מערביים״

 ולרעת לרעתנו — הנוכחית ההתפתחות ולכל
שכנינו.

 כל שיתוה למען ישראל של קולה השמעת
 רצון של ג׳סטות בצד — בפתרון הגורמים

 (על והפליטים המיעוט בדבר מצידנו, טוב
ש בודאי — בנדון) ישיר ומנע משא דרד

 השלום להשכנת הרצויה התרומה את תתרום
 ולעולם״. ״לעיר החיוני
הקיצו! לאשליות. הקץ

מוצקין קרית לוינגר, יוסף
בחושיסטן מחתרת

 (העולם הכרטלית אסון על המאמר למקרא
זועזעתי. ):1174 הזה

שמואל, קרית סימון, שרה ד״ר
ירושלים

ופרמינג׳ר פרמיה
(העו על-ידכם ״אכסודום״ תסריט פירסום

 כמש- לאזרח. רב שרות היה )1175 הזה לם
ש־ זה נגד תוקה בכל מוחה אני 0לם-טיםי

)4 בעמוד (המשך

ו 176 הזה העולם


